
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلیدوم  برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  آقاي دکتر احدي استاد راهنما:                    98 ورودي:            2 ترم :: کارشناسی          مقطع: شنوایی شناسی                      رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 نام درس گروه واحد
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 عملی نظري ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز

٣٠/١٠ دوشنبه   24/3/99    10-8  دو شنبه     آناتومی سر و گردن  1    2  504044001   
٣٠/١٠ دوشنبه   26/3/99    13 -16  شنبه  دکتر احدي تومی و فیزیولوژي شنوایی و تعادلآنا  1 1 2  9813000011 23769  
٣٠/٨ شنبه   7/4/99    17-13  شنبه   دکتر احدي  1ارزیابی پایه شنوایی   1  1 2  9813000018 23769  
  30/13  یکشنبه   8/4/99    14 -16  یکشنبه   دکتر جلیله وند  رشد و تکامل زبان و گفتار  1   2  9813000014  21973

  30/8  دوشنبه   2/4/99    12-9  چهارشنبه    آناتومی  مغز و اعصاب 1 1 1  9813000006 -

 30/13 چهارشنبه  4/4/99    16-13  چهارشنبه    زبان عمومی 93  3  503000003 -

 30/13 شنبه  31/3/99    12-9  یکشنبه  دکتر ثامنی اکوستیک  1 1 1  9813000010 22058
 30/10 سه شنبه  27/3/99   10-8  سه شنبه   (مبدأ و معاد) 1اندیشه اسالمی   91  2  2222222 

 9999999   1 
931  
  2تربیت بدنی  932

  پشنبه 
  ددوشنبه 

10-12  
10-12 

   --- ---- ---- 

     
    

  
  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  خانم دکتر مظاهر یزدي : استاد راهنما                        97 : ورودي                  4 :  ترمکارشناسی             : مقطعشنوایی شناسی          :   رشته         

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 واحد

 نام درس گروه
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز

ك
ل
ا

 س

 عملی نظري ساعت روز تاریخ

23769  
٢٣٩٠٨ 

  دکتر احدي (مسئول)  1آزمون هاي فیزیولوژیک شنوایی   1  3  504044012
٣٠/٨ شنبه   24/3/99    9 -12  دوشنبه  دکتر مظاهر یزدي  

٣٠/١٣ دوشنبه  26/3/99    13-15  یکشنبه  رهبردکتر   ارزیابی تکمیلی شنوایی  1   3  504044042 21979  

بیماریهاي گوش و حلق و بینی و   1   3  504044024  -
  30/8  شنبه  7/4/99    12-9  شنبه  ENTگروه   روش هاي درمانی

22028 504044008  3  1 
مبانی زبان شناسی و آواشناسی 

 اکوستیک
  30/8  شنبه  31/3/99    9 -12  شنبهیک  دکتر مدرسی

 30/10 سه شنبه  3/4/99    17-15  سه شنبه   گروه معارف  تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی  92  2  7777777 -

  شنبه  اساتید گروه  2شنوایی بزرگسال کارآموزي ارزیابی  1 1   504044036 -
  چهارشنبه

16- 13  
16- 8    --- ---- --- 

 30/13 یکشنبه 1/4/99   13 -15  دوشنبه دکتر اکبر فهیمی بیماریهاي مغز و اعصاب  1  2  504044020 22025

 دکتر معارف وند زبان انگلیسی تخصصی  1 1 2  504044028 23907
  یکشنبه
  دوشنبه

15-17  
15-17 

 30/13 یکشنبه 8/4/99   

  
  
  



  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  آقاي دکتر معارف وند استاد راهنما:                       96ورودي:                6ترم : کارشناسی               :مقطع شنوایی شناسی        :رشته

  

  
  کد استاد

 
 شماره درس

 واحد

 نام درس گروه
  و  نام استاد

 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

 ساعت روز

ك
ل
ا

 س

 عملی نظري ساعت روز تاریخ

٣٠/٨ شنبه  7/4/99    17-15  چهارشنبه   دکتر هورمند  کاربرد داروشناسی در شنوایی  1  1  504044026 23923  
٣٠/١٣ شنبه  24/3/99    10-12  شنبه  دکتر جاراللهی  زبان آموزي به افراد کم شنوا  1   2  504044029 21969  
  30/8  دوشنبه  26/3/99    10-12  یکشنبه  خانم روزبهانی  شنوایی شناسی بالینی  1   2  504044014  22054

23769 504044011  2  1 
آزمون هاي رفتاري سیستم مرکزي 

 شنوایی
  30/10  شنبه  31/3/99    8-10  شنبه  دکتر احدي

  سه شنبه  دکتر ثامنی  قالبگیري 1 1   504044010 22058
  یکشنبه

30/11-30/8  
16-13    --- ---- ---- 

 30/10 یکشنبه 1/4/99    8 -10  شنبهیک  دکتر توفان  تربیت شنوایی 1  2  504044033 23909

 ---- ---- ---   11:30-8:30  دوشنبه  اساتید گروه 1کارآموزي ارزیابی شنواییکودکان   1 1   504044051 -

کارآموزي ارزیابی،تجویز و تنظیم   1 1   504044039 -
 1وسایل کمک شنواییو ارتباطی 

 ----- ---- ---    16:30-13:30  دوشنبه اساتید گروه

 30/10 سه شنبه 3/4/99    17-15  سه شنبه  تفسیر موضوعی  92  2  1111111 -
 30/13 یکشنبه 8/4/99    17-16  یکشنبه صانعیدکتر  آمار  1  1  4552456 24027

 ----- ---- ----    8 -15  چهارشنبه اساتید گروه 4کارآموزي بزرگسال   1 2   504044050 -
21979  

٢٤٠٥٦٤ 
 30/13 چهارشنبه 4/4/99    13-16  شنبه دکتر حداد زاده-دکتر رهبر شنوایی شناسی صنعتی   1 1 1  504044031

  
  
  



  
  
  
  

  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشکده علوم توانبخشی

  98 -99سال تحصیلی دوم برنامه هفتگی و  امتحانی نیمسال
  آقاي دکتر اکبري استاد راهنما:                 95ورودي:                  8ترم :کارشناسی                 :مقطع شنوایی شناسی                : رشته

  

  
  استادکد 

 
 شماره درس

 واحد
 نام درس گروه

  و  نام استاد
 مسئول درس

 زمان کالس

 

 زمان امتحان

  ساعت روز تاریخ کالس ساعت روز
 عملی نظري

 30/12-  دوشنبه   اساتید گروه  3کارآموزي ارزیابی شنوایی کودکان   1 1   504044060 
30/15        

        8-15  شنبه  اساتید گروه  6کارآموزي ارزیابی شنوایی بزرگسال   1 2   504044061 

کارآموزي ارزیابی ، تجویز و تنظیم   1  1   504044059 
 30/8-  یکشنبه  اساتید گروه  3وسایل کمک شنوایی و ارتباطی 

30/11        

 30/11-  یکشنبه  اساتید گروه  2کارآموزي تربیت شنوایی   1  1   504044041  
30/15          

 30/8-  دوشنبه  اساتید گروه ENG.و   ABRکارآموزي  1 1   504044058 
30/11          

       8 -15  چهارشنبه  اساتید گروه  مرکزي -کارآموزي ارزیابی وزوز 1 1   504044055 

 6666666  2  91 
تاریخ تحلیلی صدر اسالم (تاریخ 

 30/13 سه شنبه  27/3/99    15-13  سه شنبه  گروه معارف  امامت )

 9999999   1 
91  
  2تربیت بدنی   92

  پ شنبه یک
  ددوشنبه 

15-17  
15-17 

  --- --- --- 

 --- --- ---    15 -17  چهارشنبه دکتر اکبري سمینار  1  2  504044034 21961

  
 


